
Езикът на тялото



Езикът на тялото е сред най-важните елементи в 
комуникацията между двама и повече души, да не 

кажем и най-важният.

По време на разговор човекът срещу вас може да ви 
каже всичко, стига да сте достатъчно наблюдателни и 

не толкова видимо съсредоточени в мимиките и 
жестовете му.  



Той обаче трудно може да ви подведе. Добре 
известно  е, че мимиките и жестовете не могат да 

бъдат контролирани, ето защо веднага ще разберете 
в какво настроение е събеседникът ви.

 Вижте как:



Тук виждаме как човекът е кръстосал 
ръце пред тялото си, което обикновено 
означава, че е подразнен от нещо и/или 

трудно допуска близост с хората. 
Позата действа като вид защита. 



Докосванията по лицето са един от най-важните моменти при 
разчитане езика на тялото. Ако събеседникът ви лъже, той ще 

прикрива несъзнателно устата си с ръка. Бъдете внимателни обаче, 
ако прави този жест, докато говорите вие – това означава, че смята, че 

вие го лъжете, а в тази ситуация виждаме точно това.



Усмивката също говори много
 за мислите и чувствата на 
човека срещу вас. Ако тя е 
обикновена и едва-едва 
забележима, то значи, че 
събеседникът ви се чувства несигурен в себе си и 
притежава колеблив нрав. Издава стеснително и 
срамежливо поведение.



Позицията на ръцете също говори много за мислите на 
събеседника ви.

Ако те са отворени, то значи си имате работа с 
добронамерен човек, който е приятелски настроен към 

вас.



Ако човекът срещу вас е допрял само връхчетата на 
пръстите си едно в друго, то значи той е напълно уверен 

в собствените си сили и възможности.



Скръстените зад гърба ръце 
издават нервност и желание човек 

да си наложи самоконтрол в 
трудна

 за него ситуация.



Здрависването е един от най-сигурните начини да 
разберете характера на човека насреща ви.

Твърде енергичното здрависване показва решителност и 
непреклонност. Такива хора не приемат чуждото мнение 

и искат нещата винаги да се случват по техния начин.



Ръцете в джобовете най-често 
показват незаинтересованост и 
отпуснатост, както и нежелание 
разговорът да бъде продължен.



Тази поза обикновено ни показва, че човекът 
отсреща е дълбоко замислен и съсредоточен 

върху разговора или темата.



В този случай 
събеседникът прикрива с 
ръка устата си, за да не 
бъде чуто казаното от 

него (клюкарстване).



Презентацията подготви
 Линда Ненчова, 11б клас
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